
У К Р А Ї Н А
САВРАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 3 серпня 2020 року №183/А-2020

Про запровадження карантинного режиму 
по західному кукурудзяному жуку на території 
Савранського району Одеської області

Відповідно до статтей 6, 13 та 24 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтей 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», 
враховуючи подання державного фітосанітарного інспектора відділу карантину 
рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби у Одеській області від 03.08.2020 № 14 про 
виявлення вогнища регульованого шкідливого організму -  західного 
кукурудзяного жука (БіаЬгоІіса уіг§іґега уіг§і!ега Ье Сопіе) на території ТОВ 
«Савранський завод продтоварів» Осичківської сільської ради, у зв’язку з його 
шкодочинністю, здатністю до розповсюдження та з метою локалізації та 
ліквідації карантинного організму, проведення винищувальних заходів 
механічним, агротехнічним та хімічним шляхом:

1. Запровадити карантинний режим по західному кукурудзяному жуку зі 
встановленням карантинної зони на території ТОВ «Савранський завод 
продтоварів» Осичківської сільської ради с. Осички на загальній площі 50 
га

2. Затвердити межі карантинних зон, в яких запроваджується карантинний 
режим по західному кукурудзяному жуку, що додаються.

3. Строк дії карантинного режиму запровадити з моменту набрання чинності 
цього розпорядження до остаточного знищення вогнищ західного 
кукурудзяного жука на території Савранського району Одеської області.

4. Затвердити систему фітосанітарних заходів з локалізації та ліквідації 
вогнищ регульованого шкідливого організму - західного кукурудзяного 
жука, що додається.



5. Рекомендувати землекористувачам та суб’єктам господарювання всіх форм 
власності, що займаються заготівлею, зберіганням, вирощуванням, 
реалізацією та переробкою рослинних матеріалів на території Савранського 
району:

- суворо дотримуватися карантинних вимог на територіях, де 
запроваджено карантинний режим;

- надавати послуги з вантажоперевезення лише за наявності 
карантинного та фіто-санітарного сертифікатів;

- здійснювати систематичні обстеження земельних угідь, ділянок у 
період розвитку західного кукурудзяного жука на предмет виявлення 
шкідника.

6. Головному спеціалісту з питань організаційної та інформаційної 
діяльності апарату районної державної адміністрації Пянківській Т.А. 
забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті 
Савранської районної державної адміністрації.

7. Розпорядження набирає чинності з дня опублікування. >

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Сергій СТЕПАНЕНКО



Межі карантиної зони, 
в якій запроваджується карантинний режим у Савранському районі 

Одеської області в зв’язку з виявленням західного кукурудзяного жука

Господарство
Населений

пункт
№ поля Площа поля, га

1 2 3 4
ТОВ «Савранський завод

с. Осички Поле №203 50
продтоварів» *



С и с т е м а
фітосанітарних заходів з локалізації та ліквідації вогнищ регульованого 

шкідливого організму -  західного кукурудзяного жука на території 
Савранського району Одеської області

№
з/п Назва заходу Об’єм робіт Термін

виконання
Відповідальні за 

виконання
1 2 3 4 5
1. Організа

ційний
Створення 
технологічних карт 
вирощування 
кукурудзи 3
урахуванням зараження 
площ західним 
кукурудзяним жуком

3 дня 
набрання 
чинності 
розпоряд
ження до 
кінця 
вегетації

Відділ житлово- 
комунального 
господарства, 
містобудування, 
архітектури, 
інфраструктури, 
енергетики та екології 
районної державної 
адміністрації, 
землекористувачі, 
землевласники господарств 
всіх форм власності

2. Моніторинг 
вогнищ 
західного 
кукурудзяног 
о жука

Обстеження 100 % 
земельних угідь, 
ділянок у період 
розвитку західного 
кукурудзяного жука

Червень -
жовтень
щороку

Землекористувачі та 
землевласники на 
закріплених територіях,
Г оловне управління 
Держпродспоживслужби в 
Одеській області

3. Локалізаційно 
- ліквідаційні 
заходи

Заборона висіву . . 
кукурудзи в полі 
протягом наступних 
трьох років, 
дотримання у 
виявлених вогнищах 
агротехніки 
вирощування сівозмін, 
висівання сортів 
стійких до
пошкодження західним 
кукурудзяним жуком, 
обробка інсектицидами 
згідно з Переліком 
пестицидів і 
агрохімікатів 
дозволених до 
використання в Україні

Щороку ТОВ «Савранський завод 
продтоварів»



Продовження таблиці

1 2 3 4 5
4. Профілак

тичні заходи, 
спрямовані на 
недопущення 
розповсю
дження 
західного 
кукурудзя
ного жука за 
межі
карантинної
зони

Фітосанітарний 
контроль за вивезенням 
зерна, зернопродуктів, 
зерновідходів, фуражу 
за межі карантинної 
зони; огляди та 
контрольні обстеження 
посівів кукурудзи в 
господарствах та на 
присадибних ділянках

Щорічно в
період
вегетації

Г оловне управління 
Держпродспоживслужби в 
Одеській області, 
землевласники, 
землекористувачі, 
власники присадибних 
ділянок

5. Висвітлення в 
засобах 
масової 
інформації 
пропаганди 
знань про 
західного 
кукурудзя
ного жука та 
методи 
боротьби 3 
ним

Розповсюдження 
листівок та плакатів 
про регульовані 
шкідливі організми

Постійно Головне управління 
Держпродспоживслужби в 
Одеській області


